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عزيزيa/aعزيزتيa ،.......a
a
لقدaتمaاختيارaشركةaAllianz Worldwide Careaلتوفيرaالتأمينaالصحيaلكمaابتدا ًءaمنaاألولaمنaأغسطسa a.2016a
a
لالستفادة aالكاملة aمن aالتأمين aالصحي aيلزم aالتسجيل aفي aهيئة aالخدمات aالصحية aالوطنية a )NHS(aواالستفادة aمن aالخدمات aالصحيةa
المقدمةaمنهاaقدرaالمستطاعa .
a
تمaتطبيق aتغييراتaوإجراءاتaجديدة aعلىaآليةaالحصولaعلىaالعالجaوالتيaيجبaااللتزامaبهاaواتباعها aحتىaالaيتم aتحميلaالمستفيدaأيa
نفقاتa .
a
تمaإدراجaجميعaهذهaالتغييراتaفيaجدولaالمزاياaودليلaالمزاياaالخاصةaبكمaوالتيaسيتمaتوفيرهاaلكمaمنaضمنaحزمةaالعضويةa .يرجىa
مراجعةaهذهaالتغييراتaوالتأكدaمنaفهمكمaلهاa .
a
فيماaيليaبعضaالنقاطaالتيaيجبaاإللمامaبهاa a:
a

العالج محليا a
a
يتحتمaعليكمaتلقيaالعالجaمحلياًa.يaعنىaبكلمة"aمحلياً"aالبلدةaأوaالمدينةaأوaالمنطقةaالسكنيةaالتيaيقطنهاaالشخصaالمؤمنaعليهa.فيaحالa
اخترتمaالحصولaعلىaالعالجaخارجaمنطقةaسكنكمaتصبحaجميعaالتكاليفaالمتكبدةaمنaمسؤوليتكمa .
a
فيaحالaعدمaتوفرaالعالجaمحلياًa،وبشرطaالحصولaعلىaالموافقةaالمسبقةaمنa،Allianz Worldwide Careaفقدaيحقaلكمaالحصولa
على aالعالج aفي aخارج aمنطقة aسكنكمa .يرجى aاالتصال aبشركة aالتأمين aعلى aالخط aالطبي aالخاص aبـبرنامج aالتأمين aالطبي a aالخاصa
بالملحقيةaالثقافيةaبسفارةaالمملكةaالعربيةaالسعوديةa SACBaعلىaالرقمa +44 203 564 2546a:وذلكaللتأكدaمنaجوازaحصولكمaعلىa
العالجa .
a

العالج لدى الطبيب العامa )GP(a
a
يجبaعليكمaالتسجيلaلدىaطبيبaعامaتابعaلهيئةaالخدماتaالصحيةaالوطنية(a NHSaفيaحالaلمaتقومواaبذلكaمسبقاً)aفيaأقربaوقتa
ممكنa،وقبلaاألولaمنaاغسطسa.فيaحالaالحاجةaإلىaتلقيaالعالجaaيفترضaعليكaأوالًaأخذaموعدaمعaالطبيبaعامaالتابعaلهيئةaالخدماتa
الصحيةaالوطنيةa aa.NHSa
a
يجبaاتباعaالخطواتaالتاليةaللتسجيلaلدىaالطبيبaالعامaالتابعaلهيئةaالخدماتaالصحيةaالوطنيةa a:NHSa
a
 .1تحديدaالطبيبaالعامaالقريبaمنaمكانaسكنكمa.aيساعدكمaالرابطaأدناهaعلىaتحديدaالطبيبaالعامaالقريبaمنكمa:
a http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4
 .2االتصالaأوaالذهابaشخصياًaالىaعيادةaالطبيبaللتأكدaمنaتسجيلهمaلمرضىaجددa .
 .3يمكنaلعيادةaالطبيبaمساعدتكمaفيaعمليةaالتسجيلaوايضاحaالخطواتaالتيaيجبaاتباعهاa a.
a
من aالضروري aإحضار aتصريح aاإلقامة aالبيومتري a )Biometric Card(aلدى aالتسجيل aلدى aالطبيب aالعام aالتابع aلهيئة aالخدماتa
الصحية aNHSaأوaللحصولaعلىaالرعايةaالصحيةaفيaالمملكةaالمتحدةa.وجبaالتأكدaمنaالحصولaعلىaتصريحaاإلقامةaالبيومتريaحالa
وصولكمaللمملكةaالمتحدةa ،كماaويجبaالتأكدaمنaإحضارaالتصريحaقبلaانتهاءaمدةaملصقaالتأشيرةaالموجودaفيaجوازaالسفرaأوaخاللa
عشرةaأيامaعلىaدخولكمaالمملكةaالمتحدةaأيهماaتاريخaنهايتهaaكانaاألخيرa.يمكنكمaالحصولaعلىaمزيدaمنaالمعلوماتaعلىaالرابطaالتالي:
a https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/collecta
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الaيجوزaالتنسيقaلموعدaخاصaمعaالطبيبaالعام(aالغيرaتابعaلـa)NHSaدونaاالتصالaبناa.Allianz Worldwide Careaفيaحالaعدمa
االتصالaبالخطaالطبيaالخاصaبالملحقيةaالثقافيةaبسفارةaالمملكةaالعربيةaالسعودية(aرقمa)+44 203 564 2546aقبلaالذهابaللطبيبa،
فلنaتكونaشركةaالتأمينaمسؤولةaعنaالتكاليف.
a

استشارة األخصائي a
a
جميعaالعالجاتaتبدأaمنaعندaالطبيبaالعامa.فيaحالaأوصىaالطبيبaالعامaباستشارةaاألخصائيaفيجبaالتأكدaمنaالحصولaعلىaالتحويلa
منaالطبيبaالعامaقبلaالذهابaلألخصائيaوكذلكaاالتصالaبالخطaالطبيaالخاصaبالملحقيةaالثقافيةaبسفارةaالمملكةaالعربيةaالسعوديةaعلىa
الرقمa +44 203 564 2546aقبلaالحصولaعلىaالعالجa.فيaحالaعدمaاالتصالaبناaقبلaاستشارةaاألخصائيa،فلنaتكونaشركة aالتأمينa
مسؤولةaعنaالتكاليفa .
a

المستشفيات والعيادات المستثناة من التغطية a
a
تم aاستثناء aمجموعات a HCA Internationalaوa The London Clinicaوa Bupa Cromwellaوa Pall Mall Medicalaمنa
التغطيةa.مماaيعنيaأنهaلنaتتمaتغطيةaالعالجaفيaهذهaالعياداتaأوaالمستشفياتa.فيaحالaاخترتمaالعالجaفيaهذهaالمستشفياتaأوaالعياداتa
فلنaتكونaشركةaالتأمينaمسؤولةaعنaالتكاليفa.فيaحالaعدمaاالتصالaبالخطaالطبيaالخاصaبالملحقيةaالثقافيةaبسفارةaالمملكةaالعربيةa
السعودية(aرقمa)+44 203 564 2546aقبلaالذهابaللمستشفىa،aفلنaتكونaشركةaالتأمينaمسؤولةaعنaالتكاليفa .
a

عالج األسنانa :
a
إذاaاحتجتمaالحصولaعلىaعالجaلألسنانaيجبaاالتصالaعلىaالخطaالطبيaالخاصaبالملحقيةaالثقافيةaبسفارةaالمملكةaالعربيةaالسعوديةaa
(a)+44 203 564 2546قبلaالبدءaبالعالجaلنتمكنaمنaتنسيقaموعدaلكمa aa.
a
يتمaتحويلaجميعaاألشخاصaالمؤمنaعليهمaلهيئةaالخدماتaالصحيةaالوطنيةaNHSaللحصولaعلىaعالجaاألسنانa.فيaحالaعدمaاالتصالa
بناaفيaAllianz Worldwide Careaلتنسيقaموعدaمعaطبيبaاألسنانa،وحصلتمaعلىaالعالجaمنaقبلaطبيبaخاص(aمنaخارجaشبكةa
a)NHSفلنaتكونaشركةaالتأمينaمسؤولةaعنaالتكاليفa .

البصريات a
a
فيaحالaاحتجتمaفحصaللبصر(aالعيون)aأوaالحصولaعلىaنظارةaلدىaأحدaمحالaالبصرياتaالمعتمدينaمنaقبلناa،يجبaإحضارaبطاقةa
العضوية aوبطاقة aهوية aمع aصورةa .يجب aزيارة aمحال aالبصريات aمنaضمن aالشبكة aالخاصة aبناa .يمكنكم aاستعراض aشبكة aأخصائيa
البصرياتaعلىaالصفحةaالتاليةa a.http://www.allianzworldwidecare.com/sacba:
a
a

معلومات هامة لألشخاص حاملي تأشيرة الزيارة*
a

فيaحالaاحتجتمaالعالجaوكانaبحوزتكمaتأشيرةaزائر aفيجب aاالتصالaعلىaالخطaالطبيaالخاصaبـa SACBaوالمتوفرaعلىaمدارaالساعةa
علىaالرقمa+44 203 564 2546a:قبلaالحصولaعلىaالعالجa a.
a
a

توفر المعلومات التالية دليال مفيدا ُ للخطوات الواجب عملها واألخرى التي يجب تفاديها a

a
للمزيدaمنaالمعلوماتa،يرجىaمراجعةaجدولaالمزاياaودليلaالمزاياaالخاصaبكمaواالتصالaبالخطaالطبيaالخاصaبـaaSACBaاذاaماa
احتجتمaلمزيدaمنaاإليضاحاتa a.
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ما ال يجب القيام به

الخطوات التي يجب القيام بها
التسجيلaلدىaطبيبaعامaتابعaلهيئةaالخدماتaالصحيةaالوطنيةa
aNHSقبلaاألولaمنaاغسطسa،حيثaأنهaمنaالمفروضa
االستفادةaمنaخدماتaاألطباءaالتابعينaلـa a.*aNHSa

الذهابaالىaموعدaخاصaمعaطبيبaعام(aوغيرaالتابعaلـa)NHSa
قبلaاالتصالaمعa Allianz Worldwide Carea
االنتظارaحتىaانتهاءaصالحيةaملصقaالتأشيرةaفيaجوازaالسفرa،
أوaاالنتظارaألكثرaمنa10aأيامaبعدaالوصولaللمملكةaالمتحدةa
(أيهماaتاريخaنهايتهaكانaاألخير)aقبلaإحضارaتصريحaاإلقامةa
البيومتريa a.
الذهابaلموعدaخاصaمعaالطبيبaالعام(aالغيرaتابعaلـa)NHSa
دونaالحصولaعلىaموافقةa Allianz Worldwide Carea
الذهابaلألخصائيaقبلaاالتصالaالمسبقaبـAllianz a
a.Worldwide Careيجبaالذهابaللطبيبaالعامaقبلaالذهابa
لألخصائيa .
الذهابaلموعدaaلدىaطبيبaاألسنانaقبلaاالتصالaالمسبقaبـa
aAllianz Worldwide Careللتنسيقa .

التأكدaمنaالحصولaعلىaتصريحaاإلقامةaالبيومتريaحالa
وصولكمaللمملكةaالمتحدةaلضمانaالحصولaعلىaالرعايةa
الصحيةaالمجانيةaمنaقبلa .*aNHSa
الحصولaعلىaموافقةaAllianz Worldwide Careaقبلa
الذهابaلموعدaخاصaمعaالطبيبaالعامaالغيرaتابعaلـa .NHSa
التأكدaمنaالحصولaعلىaخطابaالتحويلaمنaالطبيبaالعامaقبلa
الذهابaلألخصائيa a.
االتصالaبـaAllianz Worldwide Careaلتنسيقaموعدaمعa
طبيبaاألسنانaنيابةaعنكمa a.
aزيارةaمحلaبصرياتaمنaضمنaالشبكةaالخاصةaبناaإذاaاحتجتمa
فحصaللبصر(aالعيون)aأوaالحصولaعلىaنظارةa aa.
إحضارaبطاقةaالعضويةaوبطاقةaهويةaمعaصورةaلدىaزيارةa
محلaبصرياتaمنaضمنaالشبكةa .

aزيارةaمحلaبصرياتaغيرaمشمولaبالشبكةaالخاصةaبناa a.
عدمaإحضارaبطاقةaالعضويةaوبطاقةaهويةaمعaصورةaلدىa
زيارةaمحلaبصرياتa .
السفرaخارجaالبلدةaاوaالمدينةaالتيaتقطنونaللحصولaعلىa
العالجa a.
الذهابaالىaعيادةaأوaمستشفىaتمaاستثناؤهاaمنaالتغطيةa a.

الحصولaعلىaالعالجaaمحلياًaفيaالبلدةaأوaالمدينةaالتيaتقطنونa .
الذهابaالىaعيادةaأوaمستشفىaمنaغيرaالمستثناةaمنaالتغطيةa a.
a

*التوجيهاتaأعاله(aآليةaالحصولaعلىaالعالج)aالaتنطبقaعلىaاألشخاصaالذينaبحوزتهمaتأشيرةaزيارةaأوaتأشيرةaمدةaصالحيتهاa6a
شهورaأوaأقلa.يرجىaاالتصالaمعaالخطaالطبيaالتابعaلـaSACBaوالمتوفرaعلىaمدارaالساعةaعلىaالرقمa+44 203 564 2546a:اذاa
احتجتمaالحصولaعلىaالعالجa a.
a
a

تفاصيل االتصالa:
في حالة وجود أية استفسارات لديكم أو احتجتم ألية مساعدة ،نرجو منكم عدم التردد في االتصال بنا:

خطaالمساعدةaالطبيaمتوفرaلخدمتكمa24aساعةaيومياًaعلىaمدارaاألسبوعaلالستفساراتaالعامةaوالمساعدةaفيaحالةaالطوارئa a.
a
خطaالمساعدةaالطبيaالخاصaبـ a +44 203 564 2546a :SACB
a sacb.services@allianzworldwidecare.coma
a
البريدaاإللكترونيa :
a +353 1 630 1306a
a
a
الفاكسa :
a

يتمaتسجيلaجميعaالمكالماتaالواردةaإلىaخطaالمساعدةaوقدaتتمaمراقبتهاaألغراضaالتدريبaأوaلالرتقاءaبالجودةaأوaألغراضaقانونيةa.
يرجىaالمالحظةaأنهaيحقaلحاملaالوثيقةaفقط(aأوaممثلaعنه)aأوaمديرaبرنامجaالمجموعةaبالقيامaبتغييراتaعلىaالوثيقةa،وستتمaطرحa
أسئلةaالحمايةaعلىaجميعaالمتصلينaمنaأجلaالتحققaمنaهويتهمa a.
a
العنوانa Allianz Worldwide Care, 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irelanda:
الصفحةaاإللكترونيةa www.allianzworldwidecare.com/sacb a:
a
Allianz Worldwide Care
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